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W każdej chwili Pierwszej Pomocy może potrzebować ktoś z Twoich najbliższych (dziecko, rodzic, mąż, żona) albo ktoś  
z Twoich przyjaciół, znajomych. Czasami zupełnie obca osoba. Naucz się udzielania właściwej pomocy już dziś. Zrób to    
dla bezpieczeństwa Twojej rodziny, Twoich przyjaciół, współpracowników a przede wszystkim dla SIEBIE!  
                                         Bądź pewien, że potrafisz odpowiednio działać w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia! 
                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                    
 
 
 

Statystyki mówią, że co minutę, gdzieś w Polsce ktoś WZYWA POMOCY lub 
jej potrzebuje. Na całym świecie pomoc niezbędna jest niemal w każdej 
sekundzie. KAŻDY, kto znalazł się w sytuacji ZAGROŻENIA ŻYCIA czy 

zdrowia potrzebuje sprawnego i  natychmiastowego  RATUNKU !!! 

„STAYING ALIVE” interaktywne szkolenie ratownicze 
 
Czy wiesz JAK WIELU ludzi przechodzi obojętnie obok leżącego na ulicy człowieka? 
.  
Ilu ludzi boi się udzielić pomocy potrzebującemu tylko dlatego, że nie wiedzą CO mają ROBIĆ? 
.  
Czy wiesz, że nawet doświadczony zespół lekarzy mający najlepszy sprzęt - nie będzie w stanie 
pomóc poszkodowanemu jeśli TY, będąc świadkiem wypadku, nie udzielisz mu Pierwszej Pomocy?  
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            Margita Ślizowska EFR Instruktor (międzynarodowy certyfikat nr 4332), instruktor nurkowania, aktorka, tel. +48 501 013 413 e-mail: margita.slizowska@gmail.com  
             
 
 

        STOP bezradności !!! naucz się RATOWAĆ LUDZI 
!!! 

          
           Zapraszamy na niezwykłe ekscytujące interaktywne szkolenie ratownicze „STAYING ALIVE”  
 
           Dlaczego warto spędzić te kilka godzin właśnie z nami?  
 
          - bo wiemy jak przeprowadzić prawdziwą akcję ratowniczą  
          - wiemy jak sprawić, żeby podczas zdobywania wiedzy doskonale się bawić i opanować stres 
          - bo cała nasza Ekipa to wyszkoleni ratownicy przedmedyczni 
          - bo na co dzień jesteśmy również aktorami, psychologami, instruktorami nurkowania czy lekarzami 
          - bo po szkoleniu otrzymasz międzynarodowy CERTYFIKAT Ratownika Przedmedycznego EFR 
         .  
          Gwarantujemy, że z nami poczujesz się jakbyś był w samym środku akcji. Wcielisz się w postać ratownika,  
          poszkodowanego lub po prostu - będziesz uważnym obserwatorem. Podczas szkolenia nauczysz się:  
 

− stosować środki ochrony osobistej 
− zabezpieczać miejsce wypadku 
− oceniać stan poszkodowanego 
− skutecznie wezwać pomoc 
− przeprowadzić resuscytację 
− zarządzać tłumem gapiów  
oraz  używać automatycznego defibrylatora AED 

     
            Aktywny udział w szkoleniu to uzyskanie wiedzy i praktycznych UMIEJĘTNOŚCI w przyjaznej atmosferze.  
          JUŻ DZIŚ stań się człowiekiem, który żyje świadomie, a w obliczu zdarzenia nie będzie stać bezradnie! 

 

                                                                                           


